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H 1 Li 3 C 6 N 7 

O 8 F 9 Na 11Mg 12 

Al 13S 16 Cl 17 K 19 

Ca 20 Mn 25 Fe 26 Cu 29 

Zn 30 Br 35 Ag 47 I 53 

Ba 56 Au 79 Hg 80 Pb 82 
  


²)ن ( ٢التى تتشبع بھ مستویات الطاقة األربعھ األولى فقط من العالقة اإللكترونات یتم تحدید عدد * 
 المستوى الثالث  M :  ٢=   فیكون عدد االلكترونات ٣= ن x ) ٣( ² = ٢  x ) ١٨ ) = ٩  
K

  

فلزى فقدت إلكتروًنا أو أكثر أثناء التفاعل الكیمیائى         ذرة عنصرأليون الموجب ا   
  
  

  ذرة عنصر ال فلزى إكتسبت إلكتروًنا أو أكثر أثناء التفاعل الكیمیائىيون السالب    األ      
  

   یمكن أن تفقده أو تكتسبھ الذرة عدد اإللكترونات التىتكافؤ العنصر          
                                 أو تشارك بھ مع ذرة أخرى أثناء التفاعل الكیمیائى

  

 

   نكتب رمز الفلز إلى الیسار ورمز الالفلز أو المجموعة الذریة إلى الیمین  - ١
  ادل ثم نختصر نكتب التكافؤ فى األسفل بالتب - ٢
   نكتب المركب من الیسار إلى الیمین العنصر ثم الرقم الذى أسفلھ ثم العنصر ثم الرقم الذى أسفلھ - ٣

  إذا كان الرقم أسفل المجموعة الذرية أكبر من الواحد توضع المجموعة  ، الواحد ال يكتب 
 الذرية بين أقواس ويكتب الرقم أسفل يمين القوس          
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   المواد المتفاعلة وتكوین  كسر الروابط الموجودة فى جزیئات فاعل الكيميائى الن         
  روابط جدیدة فى جزیئات المواد الناتجة من التفاعل                                  

  

  
   تفاعالت االحنالل احلرارى -١





  األكسج   بالحرارة إُّـ الفلز وكاسيد الفلزاتبعض أتنحل * 
  الذى یترسب واألكسجین" فضى اللون"بالحرارة إلى الزئبق " األحمر"ل أكسید الزئبق ینح   :مثال  

                       

  
  

   اِّـاء أكسيد الفلز وبالحرارة إُّـ هيدروكسيدات الفلز بعض تنحل * 
  وبخار ماء" أسود"بالحرارة إلى أكسید نحاس " أزرق "ھیدروكسید النحاسل ینح   :مثال   

  
  

  

  ثانى أكسيد الكربونغاز أكسيد الفلز و بالحرارة إُّـ معظم كربونات الفلز تنحل * 
  و ثانى أكسید الكربون" أسود"بالحرارة إلى أكسید نحاس " أخضر"ل كربونات النحاس نحت   :مثال   

  




  

  أكسيد الفلز و غاز ثالث أكسيد الكيتارة إُّـ بالحرمعظم كبريتات الفلز تنحل * 
و ثالث أكسید الكبریت" أسود"بالحرارة إلى أكسید نحاس " أخضر"ل كبریتات النحاس نحت   :مثال   



  

  ويتصاعد غاز األكسجبالحرارة جميع نترات الفلزات تنحل * 
  و أكسجین"أبیض مصفر"صودیوم بالحرارة إلى نیتریت ال" أبیض"نترات الصودیوم ل نحت   :مثال   
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   تفاعالت االحالل -٢



  

  ترتیب العناصر الفلزیة ترتیبا تنازلیا حسب نشاطھا الكیمیائى متسلسلة النشاط الكيميائى           


 
 

 تفاعالت اإلحالل البسيط: أ 
  إحالل عنصر محل عنصر آخر أقل نشاطا منهاتم فيهيهى تفاعالت * 

  

   إحالل فلز محل هيدروجين الماء أو الحمض  - ١ 


   :مثال





   :مثال


 
  

  

   :مثال



  

   :مثال
  

  آخر فى أمالحهإحالل فلز محل   - ٢ 


  : مثال
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 مزدوجتفاعالت اإلحالل ال : ب
 ن جديدين مركبي" أيونات"يتم فيها تبادل مزدوج بين شقى هى تفاعالت * 

  ج

 "التعادل"تفاعل حمض مع قلوى   - ١ 
: مثال


 



  

    تفاعل الحمض مع الملح  - ٢ 
: مثال



  
  

    تفاعل محلول ملح مع محلول ملح آخر  - ٣ 
: مثال



 

  

  األكسدة واإلختزال








ألنه إتحد مع األكسجين
ألنه نزع منه األكسجين
سد الهيدروجينألنه أك
ألنه اختزل أكسيد النحاس إلى نحاس


 





"عملية أكسدة"
"عملية إختزال"
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ومنيوم  عملية األكسدة واالختزال والعامل املؤكسد والعامل املختزل فى تفاعل األلحدد) تدريب ( 
 )١٧= العدد الذرى للكلور  ، ١٣= العدد الذرى لأللومنيوم (  AlCl3مع الكلور لتكوين كلوريد األلومنيوم 

 "عملية إختزال"إلكترون ٣ الكلور تكتسباتذر، "عملية أكسدة " إلكترون٣ ذرة األلومنيوم تفقد)اإلجابة ( 
 "   إلكترون٣ تكتسب" الكلور عامل مؤكسد اتذر، "  الكترون٣تفقد" ذرة األلومنيوم عامل مختزل            

  عمليتى األكسدة واإلختزال عمليتان متالزمتان تحدثان معا )ملحوظة ( 
*******    

  هيدروجين حمض الهيدروكلوريك  ومنیوم محل لألیحل ا   حیث 
  مكونا ملح و الھیدروجیننشط منھ كیمیائیا ألنھ أ   

  
  
  

 
  

  أكمل العبارات األتية : السؤال األول 
  

  

  

  

  

  

  أكتب المصطاح العلمى : السؤال الثانى 
  لموجودة فى جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة كسر الروابط ا -١

  عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر إلكترونا أو أكثر  -٢
   هو المادة التى تفقد إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائى-٣
  ن فيها  عملية كيميائية ينتج عنها زيادة نسبة األكسجين فى المادة أو نقص نسبة الهيدروجي-٤

  تفاعالت يتم فيها إحالل عنصر محل عنصر آخر  -٥
 وضح بالمعادالت الكيميائية المتزنة التفاعالت التالية  : السؤال الثالث 
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  التغیر فى تركیز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة فى وحدة الزمنالنفاعل الكيميائى  سرعة     
  
















  

ؤثرة ىف سرعة التفاعل الكيميائى   العوامل ا







  طبيعة المتفاعالت : ١
 

  مساحة المادة المعرضة للتفاعل-٢ نوع الترابط فى المواد المتفاعلة  -١  :ويقصد بها عامالن هما * 
  

ترابط فى المواد المتفاعلة   نوع ال  - أ 
  تکون بطیئۀ فى تفاعالتها ألنها ال تتفکک أیونیا وتکون التفاعالت بین جزیئات المرکبات التساهمیۀ :المرکبات التساهمیۀ 

األیونات وبعضها مثل تفاعل ۀ فى تفاعالتها ألنها تتفکک أیونیا وتکون التفاعالت بین سریعتکون   :یونیۀالمرکبات األ
  کل مرکب حیث یتفکککلورید الصودیوم مع نترات الفضۀ 

  منهما إلى أیوناته ویتم التفاعل بین األیونات
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*******    
   ھاألنھا تتفكك أیونیا ویكون التفاعل بین األیونات وبعض:  فى المركبات األيونية تكون سريعة   
   تكون التفاعالت بین جزیئات المركبات التساھمیةوألنھا ال تتفكك أیونیا : فى المركبات التساهمية تكون بطيئة      



  

    مساحة المادة المعرضة للتفاعل  - ب 
  کلما زادت مساحۀ سطح المواد المتفاعلۀ زادت سرعۀ التفاعل الکیمیائى وإلثبات ذلک نجرى النشاط التالى * 

   كتلتان متساویتان –حجمان متساویان من حمض الھیدروكلوریك المخفف  :ألدوات ا
   أنبوبتا اختبار –شكل برادة واألخرى قطعة واحدة من الحدید إحداھما على           
  قطعة الحدید " ب" وفى األنبوبة برادة حدید" أ"نضع فى األنبوبة  -١ :الخطوات 

     اویا من حمض الھیدروكلوریك المخفف  نضع بھما حجما متس-٢           
   یتفاعل حمض الھیدروكلوریك مع برادة الحدید أسرع منھ مع قطعة :المالحظة 

  حیث أنھ فى برادة الحدید تكون مساحة السطح المعرضة للتفاعل أكبر الحدید   
  "ب"فى وقت أقل من األنبوبة " أ"لذلك ینتھى التفاعل فى األنبوبة   
  
  

   سرعة التفاعل الكیمیائى تزداد بزیادة مساحة السطح المعرض لھ  :االستنتاج 
*******    

  ألن سرعة التفاعل الكیمیائى تزداد بزیادة مساحة السطح المعرض لھ     


   المتفاعالتتركيز : ٢
 

 علة يجعل عدد التصادمات بين الجزيئات أكثر وبالتالى سرعة التفاعل أكبر واد المتفازيادة تركيز الم* 
     الشارع الهادئ یقل فیۀ احتمال التصادمات مثل جزیئات المادة ذات الترکیز المنخفض $$
     الشارع المزدحم یزید فیه احتمال التصادمات مثل جزیئات المادة ذات الترکیز العالى$$

 یز المتفاعالت على سرعۀ التفاعل الکیمیائى نشاط یوضح تأثیر ترک
   حمض ھیدروكلوریك مخفف وآخر مركز– أنبوبة اختبار ٢ –قطعتا ماغنسیوم نفس الحجم  :األدوات 

  نفس الكمیة لكن حمض " ب"حمض ھیدروكلوریك مخفف وفى األنبوبة " أ" ضع فى األنبوبة -١ :الخطوات 
   نضع قطعة ماغنسیوم فى كل من األنبوبتین-٢                  ھیدروكلوریك مركز          

  "ب"أكبر من الفوران فى األنبوبة " أ"حدوث فوران فى األنبوبة  :المالحظة 
    سرعة التفاعل الكیمیائى تزداد بزیادة تركیز المواد المتفاعلة :االستنتاج 

*******    
    زیادة تركیز المواد المتفاعلة یجعل عدد التصادمات بین الجزیئات أكثر و تصبح سرعة التفاعل أكبر   ألن



  درجة حرارة التفاعل : ٣
 

 درجة الحرارة تجعل عدد التصادمات بين الجزيئات أكثر وتصبح سرعة التفاعل أكبرزيادة * 
  یبطئ من  التفاعالت الکیمیائیۀ التى تحدثها البکتریا وتبرید الطعام عند درجۀ حرارة منخفضۀ یفسد الطعام غیر المجمد سریعا بسبب $$

           سرعۀ تلک التفاعالت 
    إذا أردت أن تطهى البیض بسرعۀ فتزید من درجۀ الحرارة فبزیادة درجۀ الحرارة تزداد سرعۀ التفاعالت التى تتم لطهى الطعام $$
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  على سرعۀ التفاعل الکیمیائى ۀ الحرارةدرجنشاط یوضح تأثیر 
  ماء ساخن -ماء بارد  - قرصا فوار - كأس زجاجیة متماثلتین ٢ :األدوات 

  ماء ساخنا " ب"ماء باردا إلى منتصفھ وفى الكأس " أ "الكأس ضع فى -١ :الخطوات 
  ضع قرصا فوارا فى كل من الكأسین  -٢           

  "ب" من الفوران فى األنبوبة بطءأ" أ"وبة  حدوث فوران فى األنب:المالحظة 
    درجة حرارة التفاعلسرعة التفاعل الكیمیائى تزداد بزیادة  :االستنتاج 

*******    
    والتى تسبب فساد الطعامتبرید الطعام یبطئ من سرعة التفاعالت الكیمیائیة التى تحدثھا البكتریا    ألن



  العوامل الحفازة : ٤
 
  

   مادة تزید من معدل التفاعل الكیمیائى دون أن تشترك فیھ العامل الحفاز      
  

** 

  خواص العامل المساعد
  أنھ یغیر من سرعة التفاعل لكنھ ال یؤثر على بدء أو إیقاف التفاعل -١
   ال یحدث لھ أى تغییر كیمیائى أو نقص فى الكتلة قبل وبعد التفاعل -٢
  متفاعلة ثم ینفصل عنھا بسرعة لتكوین النواتج فى نھایة التفاعل یرتبط أثناء التفاعل بالمواد ال -٣
         عل  یقلل من الطاقة الالزمة للتفا-٤
   غالبا ما تكفى كمیة صغیرة من العامل الحفاز إلتمام التفاعل -٥

  تفکک فوق أکسید الهیدروجیننشاط یوضح 
   أنبوبتا اختبار- ثانى أكسید المنجنیز -فوق أكسید الھیدروجین  :األدوات 

                  ضع فى كل من األنبوبتین حجما متساویا من فوق أكسید الھیدروجین  -١ :الخطوات 
  كمیة صغیرة من ثانى أكسید المنجنیز" أ"فى األنبوبة  ضع -٢           

  كما ھى" ب"واترك األنبوبة                
  " أ" فى األنبوبة صعود فقاعات أكسجین كثیرة :المالحظة 

    ثانى أكسید المنجنیز یعمل على زیادة سرعة تفكك فوق أكسید الھیدروجین  :االستنتاج 
  تأثیر االنزیمات على سرعۀ التفاعل الکیمیائى نشاط یوضح 

   كأس زجاجیة - قطعة بطاطا -فوق أكسید الھیدروجین  :األدوات 
   امأل الكأس الزجاجیة حتى منتصفھا بفوق أكسید الھیدروجین                 -١ :الخطوات 

   ضع قطعة البطاطا فى الكأس الزجاجیة -٢           
   صعود فقاعات أكسجین كثیرة فى الكأس الزجاجیة نتیجة سرعة :المالحظة 

  انزیم األوكسیدیز فى البطاطا بفعل تفكك فوق أكسید الھیدروجین             
   یعمل على زیادة سرعة انزیم األوكسیدیز فى البطاطا :االستنتاج 

    تفكك فوق أكسید الھیدروجین           
  سم اإلنسان ؟ما أهمية اإلنزيمات فى ج: س 
  یحتى جسم اإلنسان على آالف األنواع من اإلنزیمات یؤدى كل نوع وظیفة* 
  أن یتنفس أو یتحرك أو یھضم الطعامال یستطیع اإلنسان بدون اإلنزیمات واحدة محددة و 

  ین المراتیمكن لجزئ إنزیم واحد أن یؤدى عملھ كامال ملیون مرة فى الدقیقة ویقوم اإلنزیم بتسریع التفاعل مالی* 
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  أكمل العبارات األتية : السؤال األول 
  

  

  

  

  

  

   بم تفسر : السؤال الثانى 
  مة ؟تستخدم الثالجة فى حفظ األطع -١

   يستخدم النيكل المجزأ فى هدرجة الزيوت بدال من قطع النيكل ؟ -٢
  التفاعالت بين المركبات األيونية سريعة والتساهمية بطيئة ؟ -٣
  تزداد سرعة التفاعل الكيميائى بزيادة تركيز المواد المتفاعلة ؟  -٤

    التالية معادالتأكمل ال: السؤال الثالث 
NaCl + AgNO3          ….  +  ….  

Cu ( OH )2        ….  + …. 

2NaNO3          …  +  … 

2HgO          …  +  …  

 :   وضح بتجربة عملية: السؤال الرابع 




 :أجب عن األسئلة التالية : السؤال الخامس 

–
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   من مادتین أو أكثر غیر متحدتین كیمیائیا  خلیط متجانس التركیب والخواص یتكونالمحلول       
  

 * 
  

  أنواع احملاليل 






واع المحاليل وفقا للتجانسأن : ١   
  أنواع المحالیل وفقا للتجانس نشاط یوضح 

   ملعقة  – أكواب ٣ – ماء نقى – زیت – رمل –ملح  :األدوات 
   ضع فى كل كوب كمیة من الماء النقى                  -١ :الخطوات 

  وقلب محتویاتالث ملعقة زیت  ضع فى الكوب األول ملعقة ملح وفى الثانى ملعقة رمل وفى الث-٢           
  تتوزع جزیئات الملح فى الماء بصورة منتظمة وال یمكن تمییزھا بینما یمكن تمییز الرمل والزیت :المالحظة 

     تنقسم المحالیل وفقا للتجانس إلى محلول متجانس ومحلول غیر متجانس :االستنتاج 
  

  لمذاب فى المذیب بطریقة منظمة ال یمكن تمییزھا  امحلول تتوزع فیھ جزیئات       المحلول المتجانس  
  

  محلول السكر و محلول ملح الطعام: مثال 
  

   محلول تتوزع فیھ جزیئات المذاب فى المذیب بطریقة غیر منظمة یمكن تمییزھا     المحلول غير المتجانس   




أنواع المحاليل وفقا للتركيز:  ٢ 
   رکیزا للتأنواع المحالیل وفقنشاط یوضح 

     ساق تقلیب – لھب – كوب –ملح طعام  :األدوات 
              ضع كمیة قلیلة من ملح الطعام فى الكوب وقلب جیدا  مل ماء مقطر فى الكوب ثم١٠٠ ضع -١ :الخطوات 
  یذوب الملح ویتكون محلول یمكن للمذیب اذابة كمیة أخرى من المذاب  :المالحظة 

  استمر فى إضافة ملح الطعام مع التقلیب حتى ال تذوب كمیات إضافیة من ملح الطعام فى الماء -٢           
     فیھ ال یذوب مزید من الملح ویتكون محلول ال یمكن إذابة المزید من المذاب:المالحظة 

  رار التسخینسخن الكوب وأضف كمیات إضافیة من ملح الطعام مع إستم -٣           
   یذوب مزید من الملح ویتكون محلول یقبل إذابة كمیة إضافیة من المذاب فیھ بالتسخین :المالحظة 

  تنقسم المحالیل وفقا لتركیز المذاب إلى محلول غیر مشبع ومحلول مشبع ومحلول فوق مشبع :االستنتاج 
  

   إذابة كمیة إضافیة من المذاب فیھ عند درجة حرارة معینةمكنحلول یم           محلول غير المشبعال 

  
  

  

      ال یمكن إذابة المزید من المادة المذابة فیھ دون تغییر فى درجة الحرارةمحلول           محلول المشبعال 
  
  

  

  جة الحرارة یقبل إذابة كمیة إضافیة من المادة المذابة فیھ بزیادة درمحلول المحلول فوق المشبع          
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

١١0114061115 – 0176654057  

*******    
      نتیجة التمدد واتساع المسافات البینیة بین جزیئات المذیب






أنواع المحاليل وفقا لحجم الجزيئات:  ٣ 
  أنواع المحالیل وفقا لحجم الجزیئاتنشاط یوضح 

   ورقات ترشیح ٣ – قمع – حلیب – محلول طباشیر فى كوب ماء – ملح فى كوب ماء محلول :األدوات 
  دقائق المذاب بالعین المجردةالحظ الكؤوس الثالثة بالعین المجردة ھل تستطیع تمییز  -١ :الخطوات 
  ألنھا صغیرة  محلول الملح فى الماء ال یمكن رؤیة دقائق المذاب  فىنالحظ أن :المالحظة 

             وفى محلول الطباشیر فى الماء  یمكن رؤیة دقائق المذاب ألنھا كبیرة 
             وفى حالة الحلیب یمكن رؤیة دقائق المذاب بالمجھر ألنھا متوسطة 

  ثة  قلب المحالیل الثالثة جیدا ثم اتركھا فترة ثم الحظ الكؤوس الثال-٢           
  والحلیب متجانس  فى محلول الملح فى الماء متجانس :المالحظة 

             و محلول الطباشیر فى الماء  غیر متجانس 
  ثم ضع القمع فوق كأس فارغة وصب المحالیل الثالثة  ضع ورقة ترشیح بداخل القمع -٣           

  ى محلول الملح فى الماء ال یمكن فصل مكوناتة بالترویق أو بالترشیح  ف:المالحظة 
             وفى محلول الطباشیر فى الماء  یمكن فصل مكوناتة بالترویق أو بالترشیح 

             وفى حالة الحلیب الیمكن فصل مكوناتة بالترویق أو بالترشیح 
   محلول حقیقى و محلول معلق و محلول غروىالمحالیل وفقا لحجم جزیئات المذاب إلى  تنقسم :الستنتاج ا
  

  حلول متجانس التركیب والخواص والذى ال یمكن رؤیة دقائق المذاب بھ مالمحلول الحقيقى             
  ا بالترسیب أو بالترشیح  وال یمكن فصلھ أو المجھر                             بالعین المجردة

  

  الملح فى الماءمحلول : مثال 
  

   المذاب بھ رؤیة دقائق یمكنغیر متجانس التركیب والخواص والذى محلول المحلول المعلق            
                         عالقة بالمحلول بالعین المجردة ویمكن فصلھا بالترسیب والترشیح 

  

  ى الماءالطباشیر فمحلول : مثال 
  

  ال یمكن رؤیة دقائق المذاب بھ بالعین متجانس التركیب والخواص والذى محلول المحلول الغروى          
                          المجردة ویمكن بالمجھر وال یمكن فصلھا بالترسیب أو بالترشیح

  

  الحلیبمحلول : مثال 
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   مالححماليل األمحاض و القواعد و األ

  

  وتحمر ورقة دوار الشمس الزرقاء مادة تحتوى محالیلھا المائیة على الھیدروجین            األحماض 

  

  حمض الكبریتیك و حمض الھیدروكلوریك و حمض النیتریك و حمض الفوسفوریك : مثال 

  

  مادة تتفاعل مع األحماض للحصول على ملح الحمض وماء             القواعد 
  ولھا ملمس صابونى وتزرق ورقة دوار الشمس                

     

  ھیدروكسید الصودیوم و ھیدروكسید البوتاسیوم: مثال 

  
  

  مركب كیمیائى ینتج من تفاعل حمض مع قلوى           األمالح
  

  كلورید الصودیوم و كلورید الماغنسیوم و كلورید البوتاسیوم وكبریتات الكالسیوم : مثال 
 

   

  ألمهية اإلقتصادية لبعض األمحاض ا
  و القواعد و األمالح الشائعة 


   

األحماض : أوال    

   فى ھضم البروتینات  حمض المعدة یساعد-١
   أثناء التدریبات الریاضیة ینتج حمض الالكتیك فى العضالت-٢

  المخفف فى المنظفات الصناعیة  یستخدم حمض الھیدروكلوریك  -١
 ویستخدم أیضا فى تلمیع أسطح المعادن المراد طالؤھا  -٢

   تحتوى الطماطم والبرتقال على حمض السكوربیك  -١
  ولیك الضرورى للنمو السلیم للخالیا  أوراق الخضروات الخضراء تحتوى على حمض الف-٢

  یستخدم حمض النیتریك وحمض الفوسفوریك فى صناعة األسمدة الزراعیة   -١
   یستخدم حمض الكبریتیك فى صناعة بطاریات السیارات وفى تكریر البترول وصناعة األلیاف الصناعیة -٢

   
القواعد : ثانيا    


  ناعة األدویة المضادة لحموضة المعدة تستخدم القواعد مثل ھیدروكسید الماغنسیوم فى ص* 

  یستخدم ھیدروكسید الكالسیوم فى األعمال المعماریة فى تحضیر خلطة األسمنت* 
  المیاة وفى تقلیل حموضة التربة  وفى معالجة  
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األمالح : ثالثا    

  :  للجسم مثل تؤدى األمالح وظائف حیویة بالنسبة* 
  "  أمالح الكالسیوم والماغنسیوم "   تكوین العظام واألسنان -١
"كأمالح الفسفور "  تدخل فى تكوین األنسجة -٢
  "الصودیوم والبوتاسیوم "  نقل السیاالت العصبیة -٣

  فى تملیح وحفظ الطعام" ملح الطعام " یستخدم كلورید الصودیوم * 

   تستخدم كربونات الكالسیوم فى صناعة الزجاج واألسمنت-١
   تستخدم نترات البوتاسیوم فى صناعة المتفجرات واألسمدة -٢
   تستخدم نترات الفضة فى صناعة أفالم الكامیرا الحساسة  -٣

  

 
  

  أكمل العبارات األتية : السؤال األول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  أكتب المصطلح العلمى   : السؤال الثانى 
  المحلول الذى يقبل إذابة كمية إضافية من المادة المذابة فيه بزيادة درجة الحرارة  -١

  محلول يمكن فصل مكوناته بالترويق أو الترشيح  -٢
  المحلول الذى تتوزع فيه جزيئات المذاب فى المذيب بطريقة غير منتظمة  -٣
  حدتين كيميائيا خليط متجانس التركيب والخواص يتكون من مادتين أو أكثر غير مت -٤

    المحلول الذى يمكن إذابة كمية إضافية من المذاب فيه عند درجة حرارة معينة -٥
    أكتب أهمية إقتصادية واحدة لكل من: السؤال الثالث 
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فى مادة موصلة" اإللكترونات"تدفق شحنات كھربیة سالبة التيار الكهربى              
 

  

  اخلصائص الفيزيائية للتيار الكهرىب              






شدة التيار  : ١   
 

  

 كمیة الكھربیة المتدفقة خالل مقطع الموصل فى زمن قدرة ثانیة واحدةشدة التيار             
 

  والىالتویوصل على األمبير   ووحدة القیاس  ویرمز لھ بالرمز         األميترتقاس شدة التیار بجھاز* 
 

  

   كولوم ١شدة التیار الناتج عن مرور كمیة من الكھرباء مقدارھا  األمبير            
 ثانیة ١            عبر مقطع موصل فى زمن قدرة  

  
  
  
  



 

 
  

 ٥=  الزمن بالثوانى X ثانیة ٣٠٠ = ٦٠   
   أمبیر ١٨ = ٣٠٠ / ٥٤٠٠" = ز"الزمن " / ك"كمیة الكھربیة " = ت"شدة التیار 

  کیف یستخدم األمیتر ؟ ولماذا ؟ نشاط یوضح 
  كون دائرة كما بالرسم  :األدوات 

   أغلق مفتاح الدائرة الكھربیة      :الخطوات 
  شر األمیتر نالحظ تحرك مؤ:المالحظة 

القیمة التى یشیر إلیھا مؤشر األمیتر ھى شدة التیار  :االستنتاج  



فرق الجهد  : ٢   
 

  

حالة الموصل الكھربیة التى تبین إنتقال الكھربیة منھ أو إلیھ إذا ما وصل بموصل آخر   الجهد الكهربى  
 

  ھما ویستمر انتقال الحرارة حتى تتساوى  عند إتصال إلى تنتقل الحرارة من * 
    على كمیتھا فى الجسمین ولكن على الفرق فى درجة  درجة حرارة كل منھما وال یعتمد انتقال الحرارة 

  الحرارة بینھما
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  لجهد الكهربى بين موصلين وبالمثل بالنسبة للكهربية فالفرق فى ا* 
  انتقال الشحنات الكهربية من الجسم أو إليه إذا ما وصل هو الذى يحدد   
  موصالن مشحونان وكان الجهد الكهربى للموصل بموصل آخر فإذا تالمس  
  يسرى  فإن تيارا كهربياللموصل الثانى  الكهربى أعلى من الجهد  األول 

  حتى يتساوى جهداهما انىالموصل األول إلى الموصل الث   من
      وال يعتمد انتقال الشحنات على كميتها بل على جهد الموصل بالنسبة للموصل اآلخر

 

  كولوم بین طرفى ھذا الموصل١لنقل كمیة من الكھربیة مقدارھا مقدار الشغل المبذول     ق الجهد رف 
  

   فولتال       ووحدة القیاس ویرمز لھ بالرمز       الفولتميتریقاس فرق الجھد بجھاز * 
  التوازىویوصل على   
   القوة الدافعة الكهربية كما یستخدم الفولتمیتر لقیاس فرق الجھد بین قطبى البطاریة الذى یعرف بـ * 
          

 

  

   جول ١  فرق الجھد بین طرفى موصل عند بذل شغل مقدارة الفولت            
   كولوم بین طرفى موصل  ١ الكھربیة مقدارھا                  لنقل كمیة من

     
  

 

  

   أمبیر فى الثانیة الواحدة ١الشحنة المنقولة بتیار ثابت شدتھ             كولومال
  

  
 

  

  فرق الجھد الكھربى بین قطبى المصدر الكھربى عندما تكون الدائرة القوة الدافعة الكهربية             
              الكھربیة مفتوحة أى ال یمر خاللھا تیار كھربى ووحدة قیاسھا الفولت                        

  

  
  
  
  



 

 
  

  فولت ١١١ = ٣٠٠ / ٣٣٣٠٠= ربیة كمیة الكھ/ الشغل المبذول = فرق الجھد   



المقاومة الكهربية  : ٣   
 

  

الممانعة التى یلقاھا التیار الكھربى أثناء سریانة فى موصل       المقاومة الكهربية 
 

   وماأل  ووحدة القیاسميترمواألتقاس المقاومة الكھربیة بجھاز * 
  

 

  

   أمبیر ١تیار كھربى شدتھ مقاومة الموصل الذى یسرى فیھ األوم            
   فولت  ١           عندما یكون فرق الجھد بین طرفیھ 




   مقاومة متغیرة ویرمز لھا بالرمز         -٢ مقاومة ثابتة ویرمز لھا بالرمز                      -١
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 "الريوستات المنزلقة "المقاومة المتغيرة 
  التى یمكن تغییر قیمتھا لضبط قیمة شدة التیارھى المقاومة * 

    وفرق الجھد فى األجزاء المختلفة من الدائرة الكھربیة 
  التركيب

   سلك معدنى ذو مقاومة كبیرة ملفوف حول اسطوانة -١
   عازلة مثل البورسلینمن مادة    
  علیھا صفیحة مرنة تالمس السلك  ساق من النحاس مثبت -٢

  لق علیھ بطول االسطوانة ولذلك تعرف ھذه الصفیحة بالزالق   ویمكنھا أن تنز
  فكرة عملها

  على التحكم فى المقاومة التى یالقیھا التیار  تعتمد فكرة عمل المقاومة المتغیرة* 
  فىأثناء مروره فى السلك عن طریق انزالق الصفیحة المرنة على السلك وذلك بالتحكم 

    یر المقاومة وتتغیر تبعا لذلك شدة التیار المار فى الدائرة الكھربیة الذى یسرى فیھ التیار فتتغطول السلك 
   أى لو زاد طول السلك لزادت مقاومته للتيار الكهرىب وبالتاىل تقل شدة التيار * 

   التیار الكھربى یوجد داخل خزان وقود السیارة عوامة تتصل بمقاومة متغیرة تتحكم فى سریان: ملحوظة 
  كھربى فى دائرة كھربیةس وقود السیارة وعندما یكون مستوى الوقود منخفضا یسرى تیار  فى مقیا        

             یسبب انحراف مؤشر الوقود بتابلوه السیارة معطیا إشارة بأن السیارة فى حاجة إلى الوقود 

  

  )قانون أوم ( العالقة بني شدة التيار وفرق اجلهد 


 لتیار وفرق الجهدالعالقۀ بین شدة انشاط یوضح 
  كون دائرة كما بالرسم  :األدوات 

  "األمیتر" أغلق مفتاح الدائرة الكھربیة وعین شدة التیار :الخطوات 
  "ج"ولتكن " الفولتمیتر"وعین فرق الجھد " ت"           ولتكن 

             ثم غیر المقاومة باستخدام الریوستات 
      فى كل مره  " ج"و" ت"د            كرر العمل عدة مرات مع ایجا

  كلما تغیرت المقاومة" ج"و" ت"تغیر قیمة  نالحظ :المالحظة 
  "  م"وھذا المقدار الثابت یساوى مقاومة الموصل ویرمز لھ بـ مقدار ثابت = ت / خارج قسمة ج  :االستنتاج 

   أومقانونم وتعرف ھذه العالقة بـ = ت / أى أن ج " األوم"اتھ تسمى ووحد          
 "تتناسب شدة التيار الكهربى المار فى موصل ما تناسبا طرديا مع فرق الجهد  

  "ت"شدة التيار " / ج"فرق اجلهد " = م"وبالتاىل املقاومة    " عند ثبوت درجة الحرارة بين طرفيه 
  فيهالنسبة بني فرق اجلهد بني طرىف موصل وشدة التيار الكهرىب املار   

  
 

  

        فولت   ١ أمبیر وفرق الجھد بین طرفیھ ١مقاومة موصل یمر بھ تیار كھربى شدتھ األوم         
  

 
  

   فولت ١ أوم وفرق الجھد بین طرفیھ ١شدة تیار كھربى یمر فى موصل مقاومتھ  األمبير            
    ثانیة ١ كولوم عبر مقطع موصل فى زمن قدرة ١رھا شدة التیار الناتج عن مرور كمیة من الكھرباء مقدا            

  

  
 

  

   أمبیر ١ أوم وشدة التیار المار خاللھ ١فرق الجھد الكھربى بین طرفى موصل مقاومتھ    الفولت        
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 أوم١١ = ٢٠ / ٢٢٠= ت / ج =  م   
  

 
  

  أكمل العبارات األتية : السؤال األول 
  

  

  

  

  

  

   

  

  أكتب المصطلح العلمى   : السؤال الثانى 
   لموصل الممانعة التى يلقاها التيار الكهربى أثناء مروره فى ا -١

   فولت   ١ أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه ١مقاومة الموصل الذى يسرى فيه تيار كهربى شدته  -٢
   كمية الشحنات الكهربية المتدفقة خالل مقطع الموصل فى فترة زمنية محددة  -٣
   حالة الموصل التى تبين انتقال الكهربيه منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر  -٤

  )سلك معدنى ( تدفق الشحنات الكهربية السالبة فى مادة موصلة  -٥
    اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتى : السؤال الثالث 

–– 

 

–– 

–– 

–x–– 

–– 

–– 

–– 

–– 
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  لتيار الكهرىبا بعض مصادر


 

 "التيار المستمر" 

 

 "التيار المتردد" 
 

 

  

   التيار الكهرىبأنواع
  




 االتجاه  

 الشدة  

 المصدر  

 النقل  

 االستخدام 

 

 

 

  تحويل كل
 منهما لآلخر

 

 

 

 
 

  

  طرق توصيل األعمدة الكهربية
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  على التوالى متصلۀألعمدة قیاس القوة الدافعۀ الکهربیۀ نشاط یوضح 
  )شكل أ ( رة كھربیة من عمود واحد وفولتمیتر كون دائ :األدوات 

  :الخطوات 
   )١ق (القوة الدافعة الكھربیة من قراءة الفولتمیتر ولتكن عین  -١
  ثم عین القوة ) شكل ب (  صل عمودا كھربیا آخر على التوالى -٢

  )٢ق(     الدافعة الكھربیة ولتكن 
   )٣ق( عین القوة الدافعة الكھربیة ولتكن ثم ) شكل ج (  صل عمودا كھربیا آخر على التوالى -٣

  ضعف القوة الدافعة الكھربیة فى الحالة ) ٢ق( أن القوة الدافعة الكھربیة فى الحالة الثانیة  نالحظ :المالحظة 
  )١ق(  أضعاف ٣) = ٣ق( القوة الدافعة الكھربیة فى الحالة الثالثة ، ) ١ق(            األولى 

  مجموع القوى الدافعة الكھربیة= متصلة على التوالى لعدة أعمدة فعة الكھربیة القوة الدا :االستنتاج 
   )٣ق+ ٢ق+ ١ق(  =ق للبطاریة            

  )عدد األعمدة املتماثلة  = "ن" حيث ( ن                xق العمود الواحد = لبطاریة ل ق          
  التوازى على قیاس القوة الدافعۀ الکهربیۀ ألعمدة متصلۀنشاط یوضح 

  )شكل أ ( كون دائرة كھربیة من عمود واحد وفولتمیتر  :األدوات 
  :الخطوات 

  ) ١ق(  عین القوة الدافعة الكھربیة من قراءة الفولتمیتر ولتكن -١
  ثم عین القوة ) شكل ب (  صل عمودا كھربیا آخر على التوازى -٢

  )٢ق(     الدافعة الكھربیة ولتكن 
  ) ٣ق( ثم عین القوة الدافعة الكھربیة ولتكن ) شكل ج ( یا آخر على التوازى  صل عمودا كھرب-٣

  )٣ق) = ( ٢ق) = ( ١ق( الحاالت الثالث متساویة  نالحظ أن القوة الدافعة الكھربیة فى :المالحظة 
  مود الواحد القوة الدافعة الكھربیة للع = زىمتصلة على التوالعدة أعمدة القوة الدافعة الكھربیة  :االستنتاج 

   )٣ق( أو ) ٢ق( أو ) ١ق= ( ق للبطاریة          
  ق العمود الواحد = لبطاریة لق          

  


 

 
  

   فولت ٩ = ٣ x ٣ = "عدد األعمدة " ن xق للعمود الواحد =  على التوالى   ق للبطاریة -١
   فولت٣= ق للعمود الواحد =  على التوازى  ق للبطاریة -٢

  


 

 

–– 
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*******    
  یمكن نقلھ لمسافات طویلھ  ألنھ 

*******    
     القوة الدافعة الكھربیة مضاعفةل  

**************    
      لتثبیت القوة الدافعة الكھربیة 

   

  مجموع القوة الدافعة الكھربیة لألعمدة= القوة الدافعة الكھربیة للبطاریة فى حالة التوصیل على التوالى   
  للعمود الواحدالقوة الدافعة الكھربیة =   القوة الدافعة الكھربیة للبطاریة فى حالة التوصیل على التوازى 

  

 
  

  ات األتية أكمل العبار: السؤال األول 
  

  

  

  

  

  

 اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتى: السؤال الثانى 
–– 

– 

–– 

–– 

 صوب ما تحته خط فى العبارات غير الصحيحة : لثالسؤال الثا
  ود الواحد تساوى القوة الدافعة للعمالتوالىالقوة الدافعة لعدة أعمدة متصلة على  -١

   يتم توصيل األقطاب الموجبه معا واألقطاب السالبة معاالتوازىفى التوصيل على  -٢
   إلى طاقة كهربية فى األعمدة والبطاريات الكيميائية تتحول الطاقة -٣
  متقاطعانيمثل العمود الكهربى فى الرسم بخطان مستقيمان  -٤

   متردداينتج الدينامو تيارا كهربيا  -٥
   فى لعب األطفالالمستمرم التيار يستخد -٦

   مستمر إلى تيار المتردد يمكن تحويل التيار -٧
  ضوئية إلى طاقة  الكهربيةيعمل الدينامو على تحويل الطاقة -٨
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  مكوناتتنتج عن القوة الالزمة لربط  كتلة الذرة تتركز فى النواة التى تعد مخزنا للطاقة تلك الطاقة * 
  والتغلب على قوة التنافر بين البروتونات موجبة الشحنة الموجودة داخل النواة     النواة 

   )إكتشاف ظاهرة النشاط اإلشعاعى( 
  حیث  ُعرف النشاط اإلشعاعى للمرة األولى على ید العالم الفرنسى * 

      المواد الصلبةمنانبعاث أشعة غیر منظورة من عنصر الیورانیوم تستطیع النفاذ إكتشف 
 

  

  فى  التحول التلقائى ألنویة ذرات بعض العناصر الموجودةظاهرة النشاط اإلشعاعى            
  استقرارامحاولة منھا للوصول إلى تركیب أكثر الطبیعة ك                                   

*******    
  النطالق طاقة زائدة منھا نتیجة احتواء أنویة ذراتھا على نیوترونات أكثر من الالزمة الستقرارھا   

  
 

  

      ا الستقرارھ لزیادة نیوتروناتھا عن العدد الالزم عناصر غیر مستقرة            العناصر المشعة

 البولونیوم- السیزیوم – الیورانیوم – الرادیوم   
 

  

  أنواع النشاط اإلشعاعى 
  




 

 

– 

 

 االستخدامات السلمية " املفاعالت النووية" 

االستخدامات احلربية " القنابل الذرية" 

  )االستخدامات السلمية للطاقة النووية ( 
لعالج وتشخیص بعض األمراض مثل السرطان  
للقضاء على اآلفات وتحسین سالالت بعض النباتات  
 فى تصنیع لتحویل الرمال إلى شرائح السیلیكون المستخدمة  

  والدوائر اإللكترونیة المدمجة باألجھزة الكھربیة وكذلك للكشف  أجزاء الكمبیوتر
  عن العیوب بالمنتجات الصناعیة  
حیث تستغل الحرارة الناتجة من الطاقة النوویة فى تشغیل   

  وتولید الكھرباء عن طریق تسخین الماء حتى الغلیان واستخدام بخار الماء المحركات                  
  الناتج فى إدارة التوربینات لتولید الكھرباء                  

 كوقود نووى تستخدمة تستخدم  
      القمر والتى تجوب الفضاء إلىالتى تصل الصواریخ       
  عن البترول والمیاه الجوفیة  
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  مصادر التلوث اإلشعاعى 
  

  




مصادر طبيعية : ١ 
 

  تتمثل فى مصادر اإلشعاع الطبیعیة الموجودة * 
  ىاألرض وفى األشعة الكونیة التعلى سطح   
  تأتى من الفضاء الخارجى    

  
  




مصادر صناعية : ٢ 
 

   تجارب تفجیر القنابل النوویة التى ُتجربھا بعض الدول من آن آلخر -١تحدث نتیجة * 
   من المفاعالت النوویة-٢                 

  اإلشعاعى وھذا یؤدى إلى رفع كمیة اإلشعاع ونوعیتھ فى البیئة المحیطة بنا مما یؤدى إلى التلوث * 
  م حدث إنفجار للمفاعل الروسى تشيرنوبيل نتيجة ١٩٨٦ إبريل ٢٦ مثاال لذلك ففى تعد حادثة * 

    لخطأ فى التشغيل أدى إلى انفجار المفاعل وتسرب الكثير من العناصر المشعة مكونة سحابة ذرية حملتها الرياح إلى 
  ة ووصل إلى حد عال من التلوث أدى إلى سقوط األمطار فى شهر مايو من نفس   معظم دول أوروبا الشرقية والغربي

    العام حاملة معها ذات النشاط اإلشعاعى إلى سطح األرض مما أدى إلى تلويث األغذية بالعناصر المشعة 
  لسقوط الجاف السحابة التى تحمل الغبار الذرى أدت إلى حدوث تغيرات وراثية كما ينتقل منها التلوث عن طريق ا* 

    أو السقوط بواسطة األمطار إلى سطح األرض وبالتالى فإن النباتات والتربة تتلوث بالنظائر المشعة المتساقطة وتنتقل  
    إلى الحيوانات آكالت العشب من األبقار واألغنام وبالتالى ستكون ألبانها ومنتجاتها ولحومها ملوثة باالشعا ع

*******    
    ألن انفجار المفاعل النووى أدى إلى تسرب الكثیر من العناصر المشعة التى كونت سحابة حملتھا الریاح 

     وسقطت على ھیئة أمطار
  

  

  تأثريات اإلشعاع على جسم اإلنسان 
  

  




ة فى فترة زمنية قصيرةتأثيرات نتيجة التعرض لجرعة إشعاعية كبير : ١ 
 

   والطحال والجھاز الھضمى والعصبى المركزى "املسئول عن تكوين خاليا الدم " تدمیر نخاع العظام * 
  یقل عدد كرات الدم الحمراء مما ینتج عنھ اإلحساس باإلعیاء والتھابات متنوعة بأماكن متفرقة * 

  ان ودوار وإسھال  مثل التھاب الحنجرة والجھاز التنفسى ویصاحب ذلك غثی
  نخاع العظام أول ما يتأثر باإلشعاع  : ملحوظة 

*******    
  ركزى والطحال والجھاز الھضمى والعصبى الم"املسئول عن تكوين خاليا الدم "   ألنھ یدمر نخاع العظام 
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تأثيرات نتيجة التعرض لجرعات إشعاعية صغيرة لفترات طويلة :  ٢ 
 

–
  

 

  

  ھى التغیرات التى تطرأ على الكائن الحى ذاتھ نتیجة التعرض لإلشعاعات       التغيرات البدنية 
  

*******    
  دث تغیرا فى تركیب الكروموسومات الجنسیة الموجودة فى الخالیا حُی  ألنھ 

*******    
  ظھور موالید مشوھین وغیر عادیین  

  ئى للھیموجلوبین ویصبح غیر قادر ویتغیر التركیب الكیمیاسبب اإلشعاع تغیرات فى تركیب الخالیا ُی* 

    على حمل األكسجین ومن البدیھى أن التعرض إلى جرعات ھائلة من اإلشعاع یدمر الخالیا 
  

  

  طرق الوقاية من التلوث اإلشعاعى 
    مراعاة عدم التعرض لإلشعاعات النووية  يجب-١


         وحدة قیاس اإلشعاع الممتصالريم           

    قفازات والمالبس الواقية من اإلشعاع  للباملعامل واملستشفياتتداء المتعاملين مع المواد المشعة  ار-٢
        مراعاة االحتياطات التالية عند التعامل مع النفايات المشعة -٣ 

                 


  وفقا لقوة اإلشعاعات الصادرة منها التخلص من النفايات النووية بعدة طرق تختلف يتم  -٤

    


  البحار أو البحيراتقائها فى ة بتبريد المياة الساخنة قبل إل وضع قوانين خاصة تلزم المحطات النووي-٥
*******    

    حتى ال تتعرض لالھتزازات األرضیة أو الزالزل
  

  )تطبيق تكنولوجى ( 








Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

٢٤0114061115 – 0176654057  


  

 
  

 اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتى:  السؤال األول
– 

–– 

–– 

– 

–– 

–– 

–– 

  علل لما يأتى  : السؤال الثانى 
  ؟يجب أن تكون المنطقة المختارة لحفظ النفايات المشعة مستقرة  -١

   ؟ لإلشعاع تأثيرات وراثية -٢
  ؟ األطعمة بعد وقوع حادثة تشيرنوبيل اكتشفت نظائر مشعة فى -٣
   ؟للنشاط اإلشعاعى مصادر طبيعية وأخرى صناعية -٤

   يطلق على بعض العناصر اسم العناصر المشعة ؟-٥
   يصاب الشخص باإلعياء واإللتهابات عند التعرض لجرعات إشعاعية كبيرة فى فترة زمنية قصيرة  ؟    -٦

 اكتب المصطلح العلمى : لثالسؤال الثا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

٢٥0114061115 – 0176654057  

 

" لون العین - لون الشعر" صفات قابلة لإلنتقال من جیل إلى آخر    الصفات الوراثية 
 

  
 

  

       صفات غیر قابلة لإلنتقال من جیل إلى آخر الصفات المكتسبة





*******    
   أزھاره خنثى فیتم فیھا التلقیح ذاتیا-٣ قصر دورة حیاتھ       -٢   زراعتھ ونموه    سرعة-١  
   إنتاج النبات لعدد كبیر من أفراد الجیل الواحد-٥            "بتدخل اإلنسان"  سھولة تلقیحة صناعیا -٤   

  التى یسھل تمییزھا     " المتضادة" وجود عدة أصناف من البازالء تحمل أزواجا من الصفات المتقابلة -٦  
  "أصفر، القرن أخضر  " @" أزھارھا قرمزى، أزھارھا بیضاء  "@" قصر الساق، طول الساق : "  مثال 


––– 

–– 

 

  البذور فى نبات البازالءتجربة مندل لدراسة صفة لون



  

*******    
    وذلك بترك النباتات تتلقح ذاتیا ویتأكد من ظھور ھذة الصفة فى األجیال المتتابعة




*******  حتى یضمن عدم تلقح النباتات ذاتیا  



******* قح النباتات خلطیا من أزھار أخرى  حتى یضمن عدم تل  
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          فى الجیل األول% ١٠٠اآلباء لألبناء وتظھر بنسبة الصفة التى یورثھا الصفة السائدة 
 

  
 

  

  الصفة التى یورثھا اآلباء لألبناء وال تظھر فى الجیل  الصفة المتنحية          
  %٢٥لكن تظھر فى الجیل الثانى بنسبة األول                         



  


ثیة من جیل آلخر وذلك  الصفات الورا علم یبحث فى انتقال          علم الوراثة  
                    بدراسة أوجھ التشابھ واالختالف بین اآلباء واآلبناء 



  

  مبدأ السيادة التامة



 "ون الزھرة القرمزى یسود على األبیض ل" @ " صفة الطول تسود على القصر " @  

  @" البذرة الملساء تسود على المجعدة " @ " موضع الزھرة الجانبى یسود على الموضع الطرفى        " 
  @   " القرن األخضر یسود على األصفر " @ " القرن األملس یسود على المجعد        " 

١ : ٣بنسبة ل ثم تظھر الصفتان المتضادتان معا فى الجیل الثانى إحدى الصفتین تختفى تماما فى الجیل األو




          ل عند تزواج فردین یحمل ظھور صفة وراثیة فى أفراد الجیل األومبدأ السيادة التامة  
  صفة وراثیة نقیة مضادة للصفة التى یحملھا الفرد اآلخرأحدھما                             




   لون البذور یعتمد على عوامل فى النبات تنتقل من جیل آلخر عن طریق األمشاج - ١  
    فى الجیل األول یكون عامل اللون األصفر سائدا على عامل اللون األخضر الذى  عندما یلتقى العامالن- ٢  

  متنحیا مما یؤدى إلى إنتاج بذور صفراء فقط فى الجیل األول  یكون        
  ھذة العوامل عن " تنعزل "  عندما تتكون األمشاج من الجیل األول بواسطة اإلنقسام االختزالى تنفصل - ٣  

  م تلتقى مرة أخرى عند تكوین الجیل الثانىثبعضھا        
   إذا التقى عامل  اللون األصفر مع عامل اللون األخضر مرة أخرى تكون النتیجة بذرة صفراء - ٤  

      إذا التقى عامل اللون األخضر بعامل لون أخضر آخر فالنتیجة بذرة خضراء   
  
  

  "قانون انعزال العوامل " قانون مندل األول 



تنتقل الصفات الوراثیة من اآلباء إلى األبناء عن طریق عوامل وراثیة -١ 
   بكل صفة وراثیة فى الكائن الحى عامالن وراثیان یتحكم   -٢ 

   العامالن مختلفان  ،        العامالن متشابھین 
            یسمى الكائن الحى الذى یحمل صفة غیر نقیة بـ 

   ینفصل العامالن الوراثیان لكل صفة عند تكوین األمشاج بحیث یحمل المشیج عامال واحدا -٣ 
  ثیةلكل صفة ورا     
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 اختلف فردان نقیان فى صفاتھما المتبادلة فإنھما ینتجانإذا             "إنعزال العوامل "مندل األول قانون  
  ثم " السائدة "اجھما جیال بھ صفة أحد الفردین فقط زوتبعد                                               

   ١ : ٣الصفتان معا فى الجیل الثانى بنسبة تورث                                               
  

 استخدام الرموز فى التعبير عن نتائج التجربة
Cc
 CCcc
Cc
CC Cccc
Tts
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   "التوزيع احلرقانون " قانون مندل الثاىن 





الجیل األول كلھا طویلة الساق قرمزیة األزھار أى ظھرت الصفتان السائدتان -١  
  ١:٣أى  "متنحى "  بیضاء األزھار ٤:  ١٢ "سائد "  فى الجیل الثانى النباتات قرمزیة األزھار -٢ 

  ١ : ٣أى " متنحى" قصیر الساق ٤ : ١٢ "سائد"اق      النباتات طویلة الس


ذا تزاوج فردان مختلفان فى زوجین أو أكثر من إ                       "التوزيع الحر للعوامل" ثانى قانون مندل ال  
  قلة                                                       الصفات المتبادلة فتورث صفتا كل زوج منھا مست

   ١ : ٣                                                      وتظھر فى الجیل الثانى بنسبة 
  

 کیفیۀ توارث زوجین من الصفات المتضادة  نشاط یوضح 
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تنحية ىف اإلنسان    الصفات السائدة وا































 

 

    
  على جین عدم القدرة على ثنى اللسان فى حالة " یظھر تأثیرة "   ألن جین القدرة على ثنى اللسان یسود 

  وجودھما لدى الفرد
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    أو متنحیا تحكم فیھا جین ممكن أن یكون سائدا  ألن صفة شحمة األذن ی

    واألفراد الذین یأخذون جینا واحدا على األقل من أحد األبوین سائدا تكون لدیھم صفة شحمة األذن المنفصلة
    

  ألن القرون الخضراء صفة سائدة
*******    

  ألن صفة طول الساق تسود على صفة قصر الساق فى نبات البسلة  
 

 * ھى الصفة التى تظھر فى جمیع أفراد الجیل األول عند تزاوج فردین یحمل كل  
   "لون البذور الصفراء "                      منھما صفتین متضادتین بصورة نقیة 

 *عند تزاوج فردین یحمل كل ھى الصفة التى تختفى فى جمیع أفراد الحبل األول   
"لون البذور الخضراء " منھما صفتین متضادتین بصورة نقیة                      

  
  
  

 
  

 اكتب المصطلح العلمى :  السؤال األول
  

  

  

  

 

   

 

  

   
  علل لما يأتى  : السؤال الثانى 

   ؟تجاربةاختيار مندل لنبات البازالء إلجراء  -١
  القرون نقى مع نبات بسلة عند تلقيح نبات بسلة أصفر  -٢

  قرون خضراء ؟أخضر القرون نقى ينتج نباتات جميعها ذات          
   ؟الشعر المجعد من الصفات السائدة -٣
  عد تلقيحها خلطيا ؟غطى مندل مياسم األزهار ب -٤

 انتزع مندل األسدية من أزهار النباتات قبل نضج المتك ؟    -٥
   تسود صفة عدم وجود النمش على صفة وجود النمش ؟-٦
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بروتینال مندمجا مع" DNA"یتركب كیمیائیا من حمض نووى       الكرموسوم  
DNA 
DNA

  

 موجودة على الكرموسومات تحمل الصفات الوراثیة للفردDNA أجزاء من     لجينات ا 


 " واطسون و كريك"DNA 






( A )( T )( C )( G ) 

 




  

  وحدات صغیرة متتابعة تتكون من مجموعات فوسفات وسكر خماسى وقاعدة      نيوكليوتيدات ال
 DNA                        نیتروجینیة وھى المكون لشریط 

 

 الجيناتكيفية توارث 








 

  )ن ٢(   توجد فى نواة الخلیة وتحتوى خالیا الكائن الحى على عدد 
میوزى       میتوزى 
  تتكون األمشاج بواسطة انقسام الخالیا التناسلیة  
    أى نصف العدد فى الخالیا الجسدیة) ن ( فى المشیج  وعدد الكرموسومات   
 

  حین یندمج المشیج المذكر مع المشیج المؤنث) ن ٢( ألنھا نتجت عن انقسام میوزى وحتى یعود العدد إلى 
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 كيفية أداء الجينات لوظيفتها  


 "بيدل و تاتوم" 





 

  

  تغیر فى طبیعة العوامل الوراثیة التى تتحكم فى صفات      طفرة ال
                                 الكائن الحى مما ینتج عن تغیر فى صفات ھذا الكائن الحى






  

   الفئران الرمادیة لدیھا صبغة المیالنین أما الفئران البیضاء فلیس لدیھا ألن  
"طفرة "   ھذه المادة نتیجة لتغیر فى تركیب الجین المسئول عن ھذه الصفة 


فقد تكون الطفرة جینیة أو كرموسومیة 
 د تحدث الطفرة فى خالیا جسدیة فتؤثر على الفرد فق  

  وقد تحدث فى خالیا تناسلیة فتنتقل إلى النسلوال تنتقل إلى النسل 
و قد یستحدثھا اإلنسان               قد تنشأ الطفرات طبیعیا أ 

  الطفرة التلقائية

  

    تأثیرات البیئة المحیطة مثل التعرض لإلشعاعات كاألشعة السینیة واألشعة الذریة والتعرض للمواد  
  أن التعرض إلى درجات حرارة عالیة أو منخفضة جدا قد یتسبب فى إحداث الطفرات  الكیمیائیة كما 

 

    بسبب الطفرات التلقائیة التى تطرأ على الجینات 
 

  الطفرات یتم توارثھا كلھا أو بعضھا عبر األجیاللصفات الجدیدة التى تنتج عن حدوث حیث أن ا  
  مما ینتج أفرادا جدیدة ذات صفات مختلفة   

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

٣٣0114061115 – 0176654057  

  الطفرة المستحدثة

  

   فى الطفرة التى یتحكم اإلنسان فى حدوثھا للحصول على صفات مرغوبة       المستحدثةطفرة ال
  نات حیة معینة وخاصة فى النباتات مثل إستحداث فاكھة أكبر حجما كائ                            

                             وأكبر ثمارا وأحلى طعما وخالیة من البذور
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   للكائن الحى تنتقل من اآلباء إلى األبناء الطفرة التى تحدث فى * 
   ال تنتقل من جیل إلى آخر الطفرة التى تحدث فى * 

  

  

  استبدال الجینات التالفة المسببة للمرض بأخرى سلیمة لعالج ذلك المرض أو      العالج بالجينات 
             إدخال جینات سلیمة تحمل معلومات وراثیة مرغوب فیھا إلى داخل الخلیة           










  )تطبيق تكنولوجى (   
  


 

  وھو من العناصر الغذائیة المھمة التى یؤدى نقصھا إلى سوء التغذیة ) أ (  نقص فیتامین   بسبب
 

  " الكاروتین ) " أ ( األرز ال یحتوى على بروفیتامین ألن   
  

  

  داخل الجسم) أ (  مادة یتم تحویلھا إلى فیتامین     "كاروتين "" أ " بروفيتامين  
  


  ویعتمد ھذا بتعدیل التركیب الوراثى ) أ ( ین   یتمثل الحل فى إنتاج أرز یحتوى على بروفیتام

  داخل النسیج ) أ (   لمحصول األرز بإدخال الجینات التى تؤدى إلى تخلیق مركب البروفیتامین 
    المخزن للنشا فى حبوب النبات 
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  البشریة بدأ فى " اتالجین" مشروع یھدف إلى إكتشاف جمیع المورثات     مشروع الجينوم البشرى  
م١٩٩٠                                أكتوبر 

  
   متشابھة فى كل البشر فإن التغیرات الفردیة قد تؤثر DNAمن الـ  % ٩٩ بالرغم من أن أكثر من *
  كبیر على تقبل الفرد للمؤثرات البیئیة الضارة مثل البكتریا والفیروسات والسموم والكیماویات بشكل  

  ویة والعالجات المختلفة  واألد
  یعتقد العلماء أن رسم خریطة ستساعدھم على التعرف على الجینات المختصة باألمراض المختلفة  * 

   مثل السرطان والسكر وأمراض األوعیة الدمویة واألمراض العقلیة وللتعرف على وظائف المورثات  
  تلفة على عمل الجینات  المختلفة لإلنسان كما یھتم المشروع بتأثیر الطفرات المخ

  
  
  

  

 
  

 اكتب المصطلح العلمى :  السؤال األول
  

  

  

  

   

 

  

DNA 

 DNA  
  DNA 

    على العبارات اآلتية وصوب الخطأ ) √(ضع عالمة : السؤال الثانى 
   بالجينالقواعد النيتروجينيةسل نتيجة تغير فى تسلتحدث الطفرة الجينية  -١

   الخلية سيتوبالزم موجودة فى DNAالجينات أجزاء من  -٢
   تنتقل إلى النسل الخاليا الجسديةالطفرة فى  -٣
     تؤدى إلى التنوع الحيوى المستحدثة الطفرات -٤

    مرتبط مع البروتين DNA من حمض نووى  فيزيائيا يتركب الكرموسوم -٥
   ثنائيةن بشفرة ممثلة بتسلسل معين من القواعد النيتروجينية المرتبة فى مجموعات يتميز كل جي -٦

  ١٩٨٥كيفية تحكم الجين بالصفات الوراثية واستحقا جائزة نوبل عام إلى واطسون وكريك  توصل العالمان  -٧
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  إفراز مواد كیمیائیة تعرف بالھرمونات  مجموعة من األعضاء تقوم ب    الغدد الصماء   
                       تتضافر فى عملھا لتحقیق اتزان بالبیئة الداخلیة لجسم اإلنسان 




    یؤدى إلى ظھور بعض األمراض مثل مرض السكر والجویتر

  
  

  كیمیائیة تضبط وتنظم وظائف معظم أعضاء الجسم " ئلرسا"  مواد     الهرمونات   
  

   ھرمونا فى جسم اإلنسان٥٠تفرز الھرمونات فى الجسم من الغدد الصماء أو الالقنویة أكثر من * 
 

   المرور فى قنواتألنھا تفرز ھرموناتھا فى مجرى الدم مباشرة دون   
  

   ألنھ غالبا ما تقع الخالیا التى یؤثر علیھا الھرمون بعیدا عن موقع الغدة الصماء التى تفرزه
  

  
  

   الموقع الذى یعمل بھ الھرمون    الخاليا المستهدفة   
  

 الغدة النخامية
   المخ غدة صغیرة فى حجم الحمصة  أسفل قع ت*

  تتكون من فصین * 
     الذى یضبطمن أھم الھرمونات التى تفرزھا * 

  معدل سرعة نمو العضالت والعظام واألعضاء المختلفة للجسم 
  وھو الذى یحدد الطول الذى سیصل إلیھ الشخص الناضج

  ا مجموعة من الھرمونات منھتفرز الغدة النخامیة * 
    ما ینشط الغدة الدرقیة والغدتین الكظریتین  - ١
  " الخصیتین و المبیضین "  ومنھا ما ینشط الغدد التناسلیة - ٢

      قرب سن البلوغ وكذلك تنشیط الغدد الثدییة إلفراز اللبن
   وھرمون آخر ییسر عملیة الوالدة وآخر ینظم مقدار الماء بالجسم  - ٣
 

ألنھا تفرز ھرمونات تنظم أنشطة العدید من الغدد الصماء اآلخرى 

 الغدة الدرقية
   تقع فى السطح األمامى للعنق على جانبى القصبة الھوائیة*

  تتكون من فصین* 
  یقوم بدور رئیسى فى عملیات التحول تفرز * 
   الغذائى بالجسم حیث یقوم بإطالق الطاقة الالزمة للجسم من المواد الغذائیة   

  دم الذى یضبط مستوى الكالسیوم فى التفرز أیضا * 
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   البنكرياس  

   بجوار المعدةأسفل الكبد ویقع * 
   الذى یساعد فى نقل سكر الجلوكوزیفرز * 

   إلى خالیا الجسم حیث یمكن استخدامھ للحصول على   من الدم
    الطاقة لذا فھذا العرمون یخفض من مستوى السكر فى الدم

   وظیفتھ معاكسة لوظیفة ھرمونیفرز * 
  فھو یحفز الكبد  األنسولین حیث یرفع مستوى السكر فى الدم 

  إلى مجرى الدم  والعضالت على إطالق الجلوكوز المختزن فیھما 
     حیث یكون متاحا لخالیا الجسم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  دور اهلرمونات ىف اتزان البيئة الداخلية جبسم اإلنسان     

  

  

    اآللیة التى تعمل بھا الھرمونات لتحقیق االتزان الداخلى بجسم اإلنسان     "  المرتدة"التغذية الراجعة   
  

  سم اإلنسان على المحافظة على اتزان البیئة الداخلیة عن طریق آلیة یطلق تعمل الھرمونات فى ج* 
  "الثرموستات "   علیھا التغذیة الراجعة أو المرتدة وھى فى عملھا تشبھ آلیة عمل المنظم الحرارى 

    فى األجھزة المنزلیة حیث یجعل اآللة تعمل أو تتوقف عن العمل عند درجة حرارة معینة سبق ضبط 
  موستات عندھا أى أن الثرموستات یحافظ على اتزان اآللة فیما بین التشغیل والتوقف عن العمل الثر
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  :لةمثأ
   كیف تضبط آلیة التغذیة المرتدة  التالى یوضح الشكل*

    تركیز سكر الدم فى البیئة الداخلیة لجسم اإلنسان مما 
  یحافظ على اتزانھا   
   بالدم عن مستواه  فعندما ینخفض مستوى سكر الجلوكوز-١

      الطبیعى یستجیب البنكریاس بإفراز ھرمون الجلوكاجون
      فى مجرى الدم والذى یؤثر على الكبد لیزید من معدل 

      تحول الجلوكوز المختزن داخلة إلى سكر ینساب إلى الدم
  عندما یرتفع مستوى سكر الجلوكوز فى الدم یقوم البنكریاس  -٢
  نسولین الذى یحفز خالیا الجسم المتصاص ھرمون األ  بإفراز   

      الجلوكوز من الدم مما یسبب انخفاض مستوى سكر الجلوكوز 
      مرة ثانیة فیستجیب البنكریاس ثانیة تبعا لذلك وھكذا یتم ضبط مستوى سكر الجلوكوز بالبیئة الداخلیة 

  لداخلیة متزنة     لجسم اإلنسان عن طریق ھذین الھرمونین مما یجعل بیئة الجسم ا
  یوضح الشكل التالى دور ھرمون الثیروكسین الذى * 

    تفرزه الغدة الدرقیة فى تحقیق اتزان البیئة الداخلیة 
    لجسم اإلنسان 

   زیادة إفراز الھرمون المنشط للغدة الدرقیة تسبب-١
      زیادة إفراز ھرمون الثیروكسین الذى عندما یزداد

  خفاض إفراز الھرمون     مستواه بالدم یسبب ان
      المنشط للغدة الدرقیة    

  

  بعض األمراض النامجة عن اخللل اهلرموىن ىف جسم اإلنسان  

  

  إحدى االختالالت الھرمونیة بالجدول التالى یحدث أحیانا خلل ھرمونى فى جسم اإلنسان والنتیجة* 
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 اكتب المصطلح العلمى :  السؤال األول
  

   

  

  

   

  

  أكمل العبارات التالية   : السؤال الثانى 
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